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Ansökan om skyddsjakt på storskarv 
(mellanskarv) 
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att avslå er ansökan. 
 

 

Beskrivning av ärendet 
Ni har i ansökan som inkom till Länsstyrelsen den 3 oktober 2022 ansökt 
om skyddsjakt på skarv för att skydda vilda djur eller växter eller bevara 
livsmiljöer för sådana djur och växter på fastigheten Lagnö 1:2, inom 
Söderköpings kommun.  
 

Som skäl för ansökan anger ni att skarven orsakar skador inom 
naturreservat på ön Lindholm. I ansökan anger ni att det enligt 
reservatsföreskrifterna återfinns en mycket speciell flora och fauna som nu 
hotas och att naturvärdena riskerar att förloras. Ni anger vidare att boenden 
i närheten upplever att skarvarna orsakar problem med lukt och skrän.  
 

Problematiken sker årligen framför allt under vår och sommar när besökare 
åker till sina fritidshus och sevärdheter.  
 

På ön Lindholm återfinns en av Östergötlands större skarvkolonier.  
 

Ni anger i beskrivning av vidtagna förebyggande åtgärder att ni med jämna 
mellanrum bedrivit röjning i samband med att skarvarna samlar ihop sig för 
häckning, för att försöka avskräcka etablering.  
 

Ni avser enligt ansökan att få fälla 100 skarvar med hjälp av hagelgevär 
under perioden 1 december 2022 – 31 mars 2023.  

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att en beviljad skyddsjakt i den befintliga 
skarvkolonin på Lindholm riskerar att medföra att skarvarna sprider sig till 
andra närbelägna holmar och att de skador och olägenheter som skarvarna 
ger upphov till i området snarare kan förvärras av en sådan åtgärd.  

I Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt (rapport 6568) anges 
att syftet är att förhindra allvarlig skada och inte att kompensera för redan 
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inträffade skador samt bedöma effekten av åtgärden. Skarvkolonin på 
Lindholm är en av de större kolonierna i Östergötland och häckning har 
skett under flera år. Länsstyrelsen bedömer att kolonin sannolikt har uppnått 
sin maximala bärkraft och kan förväntas minska i storlek på sikt.  

Kriterierna för skyddsjakt är inte uppfyllda, ansökan ska då avslås.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Jaktförordningen (1987:905) 
 

23 a § Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 
23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas  
 

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl 
som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social 
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för 
miljön,  
2. av hänsyn till flygsäkerheten,  
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, 
vatten eller annan egendom, eller  
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana 
djur eller växter. 
 

Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i 
fåglars bon eller förstöra fåglars ägg. Förordning (2009:1265). 

Information 

Vid upptäckt av nyetablering av skarvkoloni utanför redan befintlig koloni 
bör kontakt tas med Länsstyrelsen för vidare uppföljning.  

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 

010-223 50 00 eller via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 14524-2022 i ämnesraden för e-post. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vilthandläggare Fredrik Näsman med 
vilthandläggare Jim Forsberg som föredragande. 
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1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 
Linköping. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden 
kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 
• Person- eller organisationsnummer. 
• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 
• E-postadress. 
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange 
diarienummer 14524-2022.  

 

Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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